
 
 

ولنې  يوالې   ن
 اړيکې 

ار اداري د  رين  يوالې د باولېنګ  ولنې اړيکي ن
ولنو سره چې په باولېنګ  يوالو  دفتر له متنوعو ن

ار اداری د  رين  ي د باولينګ  ار کې اوسي رين 
ه د کارونو په ترسره  رول په اړيکو او اغېزمنه تو

ليسي د محدودې وړتيا  ی کوي او د ان کولو کې همغ

ار د خدماتو په ) LEPلرونکو خلکو يا ( سره چې  د 
ه دنده ترسره کوي. ه کې دي د وکيل په تو  ل

 رهبري او ارتباطات 
د محلي مشرانو او متنوع 

و مثبتې  اوسٻدونکو مشارکت تر
ي، او  اړيکې سره شريکې ک

ي او د  رامونه جوړ ک پالنونه، پرو
ه داسې  ایونو په تو متحرکو 

ي چې هلته د  ولنې رامن ته ک
ت او وده  هر چا وړتياوو ته ارز

ل شي   ورک

 عادالنه السرسی 
ون پر وړاندې د موانعو  د خدماتو او 
ار خدماتو د  و د  ه وړل، تر له من
ي  ر  هر چا لپاره د السرسي وړ و

د مدني مشارکت فرصتونو 
 ته پراختيا ورکول 

ډاډ حاصلول چې نوي رارسٻدونکي  
کسان په بشپ ډول په مدني ژوند 

ون کوي، او د رهبرۍ او  کې 
ولنه  ه په  تابعيت لپاره او همدان

ي  ون السرسي ډٻرٻ  کې د 

اقتصادي فرصتونه او تعليم 
 ته وده ورکول 

ولو اوسيدونکو له بشپ ظرفيت  د 
ه پورته کول. نوي راغلي  خه 
کسان مهارتونه، ظرفيتونه او زده 
ې لري، او د اقتصادي پراختيا  ک

مونه د نوي او موجوده  سيس
ې  محلي استعدادونو د 

 اخيستنې لپاره چمتو شوي دي 

ولنې   خوندي او متصلې 
د اعتماد پياوړتيا او د مهاجرینو او 

ته  ولنو ترمين اړیکې رامين کوربه 
ونو په  من ار  اداری ديپار کول ، د 

ته کول   کچه اړیکې رامين

 د ژبې د السرسي خدمات
د ژبې د السرسي خدمات ډاډ ترالسه کوي چې د 

ليسي ژبې د محدودو وړتياو لرونکي کسان مساوي  ان
السرسی لري، چې په دې کې د تلفون له الرې 

ترجماني، حضوري ترجماني، د مهمو اسنادو ژباړه، او 
ار د کارمندانو روزنه شامله ده.  د 

ار د هغو خلکو لپاره د ژبې   رين  د باولېنګ 
السرسي خدمات وړاندې کوي چې نشي کوالی په 

ي، ويې لولي، ليکل ورباندې  ليسي ژبه خبرې وک ان
ي، يا ورباندې پوه شي.  ار وک من  اداريد  له ډيپار

شئ  د  خه د معلوماتو يا خدماتو د اړتيا پرمهال، کولی
ئ. خه استفاده وک  ترجمان له وړيا خدماتو 

ۍ ي ل اون  د نوي 

ولنې لپاره يو  ار د کارمندانو او  ۍ د  ي ل اون د نوي 
روپونو چې  و کلتوري  ان و د  رام دی تر تعليمي پرو

ي، د تاريخ، کلتوري  ار کې ووسي رين  په باولېنګ 
اوو او نور اړونده چارو په هکله  دودونو، خوړو، ن

ۍ په کال کې يو  ي ل اون ي. د نوي  معلومات ترالسه ک
ي.  ل ترسره کې

 ليدا بېکر 
ولنې اړيکي مسول يوالې   د ن

(270) 393-3766 
leyda.becker@bgky.org 

ه راغالست وروسته موډل شوی  د متحده ایاالتو د ملي هرکلي چوکاټ ته له 



 د نوي امريکايانو لپاره اکادمي 
 

د نوو امريکايانو اکادمي د رهبرۍ د روزنې يو وړيا 
ي چې  ار له خوا تمويلې رين  رام دی چې د باولېنګ  پرو
و د هغوی د پوهې  د نوو امريکايانو وړتياوې لوړوي تر

ار په حکومت کې برخه واخلي.   کچه لوړه شي او د 

ولنو  يوالو  ار د ن د باولينګ 

 (ICAC) مشورتي شورا
 ICAC والو د اړتياو په ار د مهاجرينو او ک رين  د باولېنګ 

ولنو اړيکو مسول ته مشوره ورکوي. ياد شورا  يوالو  اړه د ن
په اقتصادي پراختيا، د ژوند پر کيفيت، عامه خونديتوب، د 

چاپريال پر بيا احيا، او د خدماتو پر وړاندې کولو باندې 
 تمرکز کوي. 

وس سرچينې شبکه   د آمي
وس د سرچنيو شبکه، يا  Red de Recursosد آمي

Amigos    ولنو د رين کې د هسپانيوي/التين  په باولېنګ 

ولنې او شته  روپ دی. دا شبکه د  مشرانو د شبکې يو
 خدماتو ترمن د معلوماتي تشه دکولو په اړه فعاليت کوي. 

اريان کولي شي دوه ژبي الکترونيکی خبرونه: 

www.bgky.org  ي په مراجعې سره نومليکنه وک

ليسي)  د ايميل له طريقه  و  په دوه ژبو (هسپانيوي او ان تر
ي. و ترالسه ک  خبرپا

ار د اړونده د کتبي خبرتياوو خدمت:  په هسپانيوي ژبه د 
-555معلوماتو لپاره د کتبي پيغام د ترالسه کولو لپاره، 

په کلمې سره کتبي  ”AmigosBG“شمېرې ته د 888

 پيغام واستوئ 

La Nuestra 

“La Nuestra"اکی رين، کن کې يوازينی  په باولېنګ 

رام دی.  راډيو د هرې يکشنبې  WKCTراډيويي پرو
ين له  ې د ماسپ پورې ژوندۍ  5:00تر  3:00ور

ولني اړيکې مسول د  يوالو  خپرنې وړاندې کوي. د ن
ولنې معلوماتو په اړه هره اون د يو   ار خدماتو او د 

خه کوربه توب کوي. رام   پرو

 د نوي امريکايانو لپاره هرکلی 
 

د نوي امريکايانو لپاره هرکلی يو کلن جشن دی چې په 
ار کې د نوی امريکايي اتباعو د ستاينه   رين  باولېنګ 

ي.   لپاره ترسره کې

 له موږ سره اړيکې ونيسئ:
 

 ليدا بېکر 
ولنې اړيکي مسول   يوالې   د ن

ولنې دفتر   دچاپريال  او 
707 East Main Avenue 

P.O. Box 430 
اکی  رين، کن  42102باولېنګ 
(270) 393-3766 

leyda.becker@bgky.org 
www.bgky.org/ncs/icl.php 

 


